
Nova caminada del grup de CAMInants Dissabte 16  de juny de 2018
Xodos- Sant Joan de Penyagolosa- 
Vistabella

 L’Alcalatén- Maestrat

 

Pàgina del tram Penyagolosa

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció

PROGRAMA
1. Trobada 8:30    Xodos Plaça de la Font  . Farem un recompte d’inscrits.  Els organitzadors 

haurem deixat cotxes  al final de la ruta per facilitar la tornada de tots els 
inscrits. Agraïm la vostra col·laboració. Respecteu els caminants que vénen de
lluny: arribeu amb la màxima puntualitat possible!

2. Eixida 9:00   Xodos. Plaça de la Font  .   Esmorzarem a Sant Joan de Penyagolosa

3. Visites 
pel camí

Pel camí visitarem el Santuari de   Sant Joan de Penyagolosa, el Centre 
d’Interpretació del Parc, i passarem per  la font de l’Espino ,  el mas dels Arcs, i el mas
del Collet.

4. Arribada  14:00   Vistabella del Maestrat. 

5. Dinar 14:30    Opcional. Si voleu reservar lloc per dinar, indiqueu-ho a l’eixida a 
l’encarregat del dinar. Preu orientatiu: 10-15€. 

6. Visites
 16:30→17:30 

  Opcional. Visitarem Vistabella. Els cotxes es recuperen després de la visita 
del poble.
 Després de la visita de Vistabella mutarem paradeta d’el Camí a l’aplec.

7. Dormir Disposeu de zona d’acampada

ORGANITZACIÓ
Coordinador del Camí Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org 
Guia Condueix el grup  Eduard Edo                             699147080
Transport Reparteix els cotxes  Eduard Edo                                   
Dinar Tria el bar o lloc de pícnic   Eduard Edo                                  
Visites Gestiona les visites i entrades   Eduard Edo                                  
US CAL SABER
Dificultat  15,6km i  689 m desnivell positiu. Dificultat Mitjana .

Cal portar...
Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres de sol, 
barret, bastons, compàs, llanterna i xiulet. Porteu aquesta fitxa per evitar ensurts.

Per la vostra 
seguretat

Els organitzadors no es fan responsables de cap perjudici que poguera patir ningú. Per 
participar en l’excursió cal tenir una assegurança contra riscos del senderisme i el 
muntanyisme (Llei 2/2011 de l’Esport de la Gen. Valenciana). Qui no en té pot comprar-ne pel

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
mailto:rmarti@elcami.org
https://www.elcami.cat/tram/penyagolosa-plana-alcalaten-alt-maestrat
https://www.google.es/maps/place/12135+Vistabella+del+Maestrat,+Castell%C3%B3/@40.2934072,-0.2943456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5feaa483bfa78b:0xdf2d14d445e99b54!8m2!3d40.2938137!4d-0.2931178?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+la+Font,+12134+Xodos,+Castell%C3%B3/@40.245646,-0.2897691,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5fea131e98f6ab:0x6d3944db732173ca!8m2!3d40.2456364!4d-0.2875941?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+la+Font,+12134+Xodos,+Castell%C3%B3/@40.245646,-0.2897691,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5fea131e98f6ab:0x6d3944db732173ca!8m2!3d40.2456364!4d-0.2875941?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+la+Font,+12134+Xodos,+Castell%C3%B3/@40.245646,-0.2897691,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5fea131e98f6ab:0x6d3944db732173ca!8m2!3d40.2456364!4d-0.2875941?hl=ca&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuzZzRD1WezPuX4Z7M5XlKq7ucKXfCTVVG1mU1JT9tF68KKg/viewform


seu compte o del coordinador del Camí, o bé renunciar expressament al dret d’assegurança.

Què és el Camí?
El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista de baixa dificultat que uneix tots els pobles i 
visita tots els llocs bonics d’aquest país. Tothom pot crear una nova ruta i tothom pot guiar 
o participar en una excursió del grup de CAMInants (elcami.cat/grup-de-caminants).

Calendari de properes caminades del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants

Data Comarca Ruta Km Dificultat Transport Guia

 1-7-18 Marina Alta Volta per les cales de Xàbia  

 28-7-18 Plana Alta Benicàssim Orpesa(nocturna) 15  
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Canvia aquesta caixa grisa per una o més 
foto(s)

Penyagolosa
Etapa Xodos- Sant Joan Vistabella del Maestrat
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